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O Boletim Municipal do Município de Évora tem periodicidade mensal e nos termos da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do Código do Procedimento Administrativo inclui 
única e exclusivamente a publicação das deliberações dos órgãos autárquicos bem 
como as decisões dos respectivos titulares e trabalhadores, destinadas a ter eficácia 
externa. 
O Boletim Municipal pode ser consultado no sítio oficial na internet da Câmara Municipal 
de Évora (www.cm-evora.pt) e está igualmente disponível nos Serviços Municipais.
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ATADM EVR/2021/359

DESPACHO

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, de acordo com os pode-
res que me são conferidos pelo n.º 4 do artigo 58º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, redação atual e pelo n.º 1 do artigo 36º do Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, redação atual, procedo à se-
guinte distribuição de Pelouros:
Presidente da Câmara
• Coordenação Geral
• Apoio à Presidência e Vereação
• Relações Institucionais Externas e com a Assembleia Municipal
• Administração Geral e Pessoal
• Desenvolvimento Económico
• Comunicação
• Planeamento, Auditoria e Modernização
• Área Jurídica
• Segurança Pública
• Ordenamento e Reabilitação Urbana
• Gestão Urbanística
• Cultura e Património

EDITAL

JORGE QUINA RIBEIRO DE ARAÚJO, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL DE ÉVORA: Faz saber, nos termos do artigo 28º, nº1, da 
Subsecção II da Lei n.º 75/2013, 12 de setembro, que convoca uma 
sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Évora para o dia 
26 de novembro de 2021, às 21 horas, a levar a efeito no Salão No-
bre do Edifício dos Paços do Concelho, com a seguinte:
ORDEM DO DIA:
1. Informações;
2. Eleição de um Presidente de Junta para representar as Juntas 
de Freguesia ou Uniões de Freguesias do concelho no XXV Con-
gresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, com 
base no n.º 1 do art.º 16º e da alínea a) do ponto 2 do art.º 32º do 
Regimento da AME;
3. Representação da AME no Conselho Municipal da Juventude de 
Évora, nos termos da alínea c) do art.º 3º do respetivo Regulamento;
4. Representação da AME a Assembleia Intermunicipal da CIMAC – 
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, nos termos da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Évora, 16 de novembro de 2021
O Presidente da Assembleia Municipal
Jorge QUina Ribeiro de Araújo
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Vereador Alexandre Manuel Rosa Varela
• Relações com Freguesias
• Serviços Operacionais
• Obras Municipais, Água e Saneamento
• Ambiente e Mobilidade
• Higiene e Limpeza Públicas
• Fiscalização Municipal
• Veterinário Municipal
• Proteção Civil
• Educação e Intervenção Social
• Desporto e Juventude
• Saúde
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá 

ATADM EVR/2021/360

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pelo Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, redação atual, designadamente as referidas no seu 
artigo 35º, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 36º do mesmo 
diploma legal, DELEGO no Vereador Alexandre Manuel Rosa Varela, 
as seguintes competências, devendo estas ser exercidas de acordo 
com a distribuição de pelouros fixada por meu Despacho datado de 
17 de novembro de 2021:
Artigo 35º, n.º 1 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
redação atual: 
b) Executar as deliberações da câmara municipal e coordenar a 
respetiva atividade; 
c) Dar cumprimento às deliberações da assembleia municipal, sem-
pre que para a sua execução seja necessária a intervenção da câ-
mara municipal; 
d) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imó-
veis do município; 
f) Aprovar os projetos, programas de concurso, cadernos de encar-
gos e a adjudicação de empreitadas e aquisição de bens e serviços, 
cuja autorização de despesa lhe caiba; 
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado por lei ou por delegação da câmara municipal, com a ex-
ceção das referidas no n.º 2 do artigo 30.º; 
h) Autorizar o pagamento das despesas realizadas; 
l) Assinar ou visar a correspondência da câmara municipal que te-
nha como destinatários quaisquer entidades ou organismos públi-
cos; 
s) Responder, em tempo útil e de modo a permitir a sua apreciação 
na sessão seguinte da assembleia municipal, aos pedidos de infor-
mação apresentados por esta; 
t) Promover a publicação das decisões ou deliberações previstas 
no artigo 56.º; 
v) Dirigir, em articulação com os organismos da administração 
pública com competência no domínio da proteção civil, o serviço 

municipal de proteção civil, tendo em vista o cumprimento dos 
planos de emergência e programas estabelecidos e a coordenação 
das atividades a desenvolver naquele âmbito, designadamente em 
operações de socorro e assistência na iminência ou ocorrência de 
acidente grave ou catástrofe; 
y) Enviar à assembleia municipal, para os efeitos previstos na alínea 
c) do n.º 2 do artigo 25.º, toda a documentação, designadamente 
relatórios, pareceres, memorandos e documentos de igual natu-
reza, incluindo a respeitante às entidades abrangidas pelo regime 
jurídico da atividade empresarial local e das participações locais, 
quando existam, indispensável para a compreensão e análise críti-
ca e objetiva da informação aí inscrita.
Artigo 35º, n.º 2 do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
redação atual:
a) Decidir todos os assuntos relacionados com a gestão e direção 
dos recursos humanos afetos aos serviços municipais nos domí-
nios de férias, faltas e licenças.
e) Promover a execução, por administração direta ou empreitada, 
das obras, bem como proceder à aquisição de bens e serviços; 
f) Outorgar contratos em representação do município; 
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação; 
i) Proceder aos registos prediais do património imobiliário do muni-
cípio, bem como a registos de qualquer outra natureza; 
l) Ordenar o despejo sumário dos prédios cuja expropriação por uti-
lidade pública tenha sido declarada; 
m) Conceder licenças policiais ou fiscais, nos termos da lei, regula-
mentos e posturas; 
n) Determinar a instrução dos processos de contraordenação e 
aplicar as coimas, com a faculdade de delegação em qualquer dos 
outros membros da câmara municipal; 
o) Dar conhecimento à câmara municipal e enviar à assembleia mu-
nicipal cópias dos relatórios definitivos resultantes de ações tute-
lares ou de auditorias sobre a atividade da câmara municipal e dos 
serviços do município, no prazo máximo de 10 dias após o recebi-
mento dos mesmos; 
p) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade do município, 
para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas. 
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá 

ATADM_EVR/2021/361

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do artigo 36º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
DELEGO no Vereador Alexandre Manuel Rosa Varela, sem faculdade 
de subdelegação, a competência para presidir à Comissão Muni-
cipal de Proteção Civil, nos termos e para os efeitos previstos no 
artigo 41º, alínea a) da Lei n.º 27/2006, de 03 de Julho, redação atual.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá
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ATADM_EVR/2021/362

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do artigo 36º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
redação atual, DELEGO no Vereador Alexandre Manuel Rosa Vare-
la, sem faculdade de subdelegação, a competência para presidir à 
Comissão Municipal de Defesa da Floresta, nos termos e para os 
efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3º - D do Decreto-lei 
n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redação atual e enquanto se man-
tiver a sua vigência.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM_EVR/2021/363

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do artigo 36º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
DELEGO no Vereador Alexandre Manuel Rosa Varela, sem faculdade 
de subdelegação, a competência para presidir ao Conselho Munici-
pal de Juventude, nos termos e para os efeitos previstos na alínea 
a) do artigo 4º da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada pela Lei 
n.º 6/2012, de 10 de fevereiro e da alínea a) do artigo 4º do Regula-
mento do Conselho Municipal de Juventude de Évora.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM_EVR/2021/364

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do artigo 36º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
DELEGO no Vereador Alexandre Manuel Rosa Varela, sem faculdade 
de subdelegação, a competência para presidir ao Conselho Munici-
pal de Educação, nos termos e para os efeitos previstos na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 57º do Decreto- Lei n.º 21/2029, de 30 de janeiro e 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 3º do Regimento do Conselho Municipal 
de Educação de Évora.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM EVR/2021/365

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I do 
mesmo diploma legal, DELEGO no Chefe da Divisão de Comunica-
ção – João Manuel Santana Simas - as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá 

ATADM EVR/2021/366 

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
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Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM EVR 2021/368

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I do 
mesmo diploma legal, DELEGO na Chefe da Divisão de Gestão de 
Pessoal – Maria Cristina da Costa Bernardo- as seguintes compe-
tências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.

tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I 
do mesmo diploma legal, DELEGO na Coordenadora da Unidade de 
Planeamento, Auditoria e Modernização Organizacional -  Ana Paula 
Serrano Lameiro - as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá 

ATADM EVR 2021/367

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I do 
mesmo diploma legal, DELEGO no Chefe da Divisão de Informática e 
Tecnologias da Informação – Nelson Manuel Sacristão Carrasco- as 
seguintes competências:
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Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM EVR/2021/369

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I 
do mesmo diploma legal, DELEGO na Coordenadora da Unidade de 
Administração Geral - Elisabete Matos Neves- as seguintes com-
petências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 

casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM EVR/2021/370

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I do 
mesmo diploma legal, DELEGO no Chefe da Divisão de Desenvolvi-
mento Económico – Rafael Francisco Lobato Rodrigues- as seguin-
tes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
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aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM_EVR/2021/372

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I do 
mesmo diploma legal, DELEGO no Chefe da Divisão de Administra-
ção Geral e Financeira – Luís Miguel Madeira Pires - as seguintes 
competências:
Artigo 35º, n.º 1, alíneas:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 5.000,00 (cinco mil euros), com a exceção das refe-
ridas no n.º 2 do artigo 30.º; 
h) Autorizar o pagamento das despesas realizadas; 
k) Enviar ao Tribunal de Contas os documentos que devam ser sub-
metidos à sua apreciação.
N.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
a) Autorizar a realização e o pagamento de despesas em cumpri-
mento de contratos de adesão cuja celebração tenha sido autoriza-
da e com cabimento no orçamento em vigor;
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 5.000,00 
(cinco mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 

(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM EVR 2021/371

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I 
do mesmo diploma legal, DELEGO no Diretor do Departamento So-
ciocultural – José Maria Lopes Costa Conde -, com a faculdade de 
subdelegação, as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
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aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM_EVR/2021/373

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I do 
mesmo diploma legal, DELEGO na Chefe da Divisão de Gestão Urba-
nística – Elsa Sofia Freire de Carvalho - as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 

necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM_EVR/2021/374

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, redação atual, nos termos e para os efeitos previstos em 
matéria de delegação de competências constantes do artigo 38º do 
Anexo I do mesmo diploma legal, DELEGO na Chefe da Divisão de 
Gestão Urbanística – Elsa Sofia Freire de Carvalho - as seguintes 
competências:
Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, redação atual:
1. Direção da instrução do procedimento – art. 8º, n.º 2;
2. Saneamento e apreciação liminar – art. 11º, 1;
3. Poder de proferir despacho de aperfeiçoamento do pedido – art. 
11º, n.º 2;
4. Poder de suspender o procedimento para aguardar consulta ex-
terna - art. 11º, n.º 7;
5. Emissão de alvará para realização de operações urbanísticas – 
art. 75º;
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM_EVR/2021/375

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I do 
mesmo diploma legal, DELEGO na Chefe da Divisão Jurídica – Dina 
Isabel Martins Campino Fernandes- as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alíneas:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
k) Enviar ao Tribunal de Contas os documentos que devam ser sub-
metidos à sua apreciação.
N.º 2, alíneas:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
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d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
l) Determinar a instrução de processos de contraordenação e de-
signar o respetivo instrutor;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM_EVR/2021/376

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências previstas no artigo 35º, n.º 2, alínea b) 
do Anexo I do mesmo diploma, DESIGNO a Chefe da Divisão Jurí-
dica, Dina Isabel Martins Campino Fernandes, como oficial público 
para lavrar todos os contratos nos termos da lei.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM_EVR/2021/377

DESPACHO

DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE 
EXECUÇÕES FISCAIS 

1. Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de 
Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora, nos termos e para 
efeitos das disposições combinadas da alínea a) do n.º 2 do artigo 
35.º e 37.º, ambos do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 
redação atual, e em conformidade com o estipulado na alínea t) do 

artigo 13.º da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Évora, 
DESIGNO a Chefe da Divisão Jurídica, Dina Isabel Martins Campino 
Fernandes, como responsável pela organização e preparação dos 
processos tendentes à instauração de execuções fiscais, nos ter-
mos da lei, executando todos os atos e procedimentos necessários 
para o efeito. 
2. Designo como escrivães dos processos de execução fiscal os as-
sistentes técnicos Delfina Calado e Ricardo Cavalheiro.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

DESPACHO

DELEGAÇÃO DE PODERES 
 

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 35º 
do Anexo I, nos termos e para os efeitos previstos em matéria de 
delegação de competências constantes do artigo 38º do Anexo I 
do mesmo diploma legal, DELEGO na Chefe da Divisão de Ordena-
mento e Reabilitação Urbana – Isabel Maria Santos Coelho -, com a 
faculdade de subdelegação, as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
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necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM_EVR/2021/378

DESPACHO

SUBDELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Alexandre Manuel Rosa Varela, Verea-
dor da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das competências 
que me foram delegadas pelo Despacho proferido pelo Sr. Presi-
dente da Câmara em 17 de novembro de 2021 e dos Pelouros que me 
foram distribuídos pelo Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara na mesma data, nos termos e para os efeitos previstos em 
matéria de subdelegação de competências constantes do artigo 
38º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, redação atual, 
SUBDELEGO no Diretor do Departamento de Serviços Operacionais 
– Joaquim Luís Pereira Dias Costa -, com a faculdade de subdelega-
ção, as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Vereador do Pelouro
Alexandre Varela

ATADM_EVR/2021/379

DESPACHO

SUBDELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Alexandre Manuel Rosa Varela, Verea-
dor da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das competências 
que me foram delegadas pelo Despacho proferido pelo Sr. Presi-
dente da Câmara em 17 de novembro de 2021 e dos Pelouros que me 
foram distribuídos pelo Despacho proferido pelo Sr. Presidente da 
Câmara na mesma data, nos termos e para os efeitos previstos em 
matéria de subdelegação de competências constantes do artigo 
38º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, redação atual, 
SUBDELEGO no Diretor do Departamento Sociocultural – José Ma-
ria Lopes Costa Conde -, com a faculdade de subdelegação, as se-
guintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Vereador do Pelouro
Alexandre Varela
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ATADM_EVR/2021/380

DESPACHO

SUBDELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Alexandre Manuel Rosa Varela, Verea-
dor da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das competências 
que me foram delegadas pelo Despacho proferido pelo Sr. Presi-
dente da Câmara em 17 de novembro de 2021 e dos Pelouros que 
me foram distribuídos pelo Despacho proferido pelo Sr. Presidente 
da Câmara na mesma data, nos termos e para os efeitos previstos 
em matéria de subdelegação de competências constantes do ar-
tigo 38º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, redação 
atual, SUBDELEGO no Chefe da Divisão de Fiscalização Municipal – 
Augusto Cândido dos Santos Pereira - as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
8º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Vereador do Pelouro
Alexandre Varela

DESPACHO

SUBDELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Isabel Maria Santos Coelho, Chefe 
da Divisão de Ordenamento e Reabilitação Urbana, no âmbito das 
competências que me foram delegadas pelo Despacho proferido 

pelo Sr. Presidente da Câmara em 17 de novembro de 2021, nos 
termos e para os efeitos previstos em matéria de subdelegação de 
competências constantes do artigo 46º, n.º 2 do Código do Proce-
dimento Administrativo, SUBDELEGO na Coordenadora da Unidade 
de Habitação e Reabilitação Urbana, Susana das Dores Sanches 
Mourão, as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas.
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
A Chefe da Divisão de Ordenamento e Reabilitação Urbana
Isabel Coelho

DESPACHO

SUBDELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Isabel Maria Santos Coelho, Chefe 
da Divisão de Ordenamento e Reabilitação Urbana, no âmbito das 
competências que me foram delegadas pelo Despacho proferido 
pelo Sr. Presidente da Câmara em 17 de novembro de 2021, nos 
termos e para os efeitos previstos em matéria de subdelegação 
de competências constantes do artigo 46º, n.º 2 do Código do Pro-
cedimento Administrativo, SUBDELEGO na Coordenadora Técnica 
da Secção de Apoio Administrativo da Divisão de Ordenamento e 
Reabilitação Urbana, Elsa Diná Pais Correia Rodrigues, as seguin-
tes competências:
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
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a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
A Chefe da Divisão de Ordenamento e Reabilitação Urbana
Isabel Coelho

ATADM_EVR/2021/382

DESPACHO

SUBDELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, José Maria Lopes Costa Conde, Dire-
tor do Departamento Sóciocultural do Município de Évora, no âmbi-
to das competências que me foram delegadas pelo Despacho pro-
ferido pelo Sr. Presidente da Câmara em 17 de novembro de 2021, 
nos termos e para os efeitos previstos em matéria de subdelega-
ção de competências constantes do artigo 36º, n.º 2 do Código do 
Procedimento Administrativo, SUBDELEGO no Chefe da Divisão de 
Cultura e Património – Miguel Correia dos Reis Pedro - as seguintes 
competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas.
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 

aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 19 de novembro de 2021
O Diretor de Departamento
José Conde

ATADM_EVR/2021/383

DESPACHO

SUBDELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, José Maria Lopes Costa Conde, Di-
retor do Departamento Sóciocultural do Município de Évora, no 
âmbito das competências que me foram delegadas pelo Despacho 
proferido pelo Sr. Vereador do Pelouro em 17 de novembro de 2021, 
nos termos e para os efeitos previstos em matéria de subdelega-
ção de competências constantes do artigo 36º, n.º 2 do Código do 
Procedimento Administrativo, SUBDELEGO na Chefe da Divisão de 
Juventude e Desporto - Maria Teresa da Silva Vale Fernandes Enga-
na - as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas.
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
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necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 19 de novembro de 2021
O Diretor de Departamento
José Conde

ATADM_EVR/2021/384

DESPACHO

SUBDELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, José Maria Lopes Costa Conde, Di-
retor do Departamento Sóciocultural do Município de Évora, no 
âmbito das competências que me foram delegadas pelo Despacho 
proferido pelo Sr. Vereador do Pelouro em 17 de novembro de 2021, 
nos termos e para os efeitos previstos em matéria de subdelega-
ção de competências constantes do artigo 36º, n.º 2 do Código do 
Procedimento Administrativo, SUBDELEGO na Chefe da Divisão de 
Educação e Intervenção Social- Helena Cristina Sousa Silva Ferro - 
as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
e) Decidir em matéria de organização e horário de trabalho, tendo 
em conta as orientações superiormente fixadas.
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 19 de novembro de 2021
O Diretor de Departamento
José Conde

ATADM_EVR/2021/386

DESPACHO

SUBDELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Joaquim Luís Pereira Dias Costa, Di-
retor do Departamento de Serviços Operacionais do Município de 
Évora, no âmbito das competências que me foram subdelegadas 
pelo Despacho proferido pelo Sr. Vereador do Pelouro em 17 de no-
vembro de 2021, nos termos e para os efeitos previstos em matéria 
de subdelegação de competências constantes do artigo 36º, n.º 2 
do Código do Procedimento Administrativo, SUBDELEGO no Chefe 
da Divisão de Ambiente e Mobilidade – Daniel Alexandre Ferreira Va-
lente - as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 19 de novembro de 2021
O Diretor de Departamento
Joaquim Costa

ATADM_EVR/2021/387

DESPACHO

SUBDELEGAÇÃO DE PODERES 
Pelo presente Despacho, eu, Joaquim Luís Pereira Dias Costa, Di-
retor do Departamento de Serviços Operacionais do Município de 
Évora, no âmbito das competências que me foram subdelegadas 
pelo Despacho proferido pelo Sr. Vereador do Pelouro em 17 de no-
vembro de 2021, nos termos e para os efeitos previstos em matéria 
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de subdelegação de competências constantes do artigo 36º, n.º 2 
do Código do Procedimento Administrativo, SUBDELEGO no Chefe 
da Divisão de Obras Municipais, Àguas e Saneamento – Pedro Filipe 
Rodrigues Vieira - as seguintes competências:
Artigo 35º, n.º 1, alínea:
g) Autorizar a realização das despesas orçamentadas até ao limite 
estipulado de € 1.000,00 (mil euros), com a exceção das referidas 
no n.º 2 do artigo 30.º; 
Artigo 35º, n.º 2, alínea:
h) Praticar os atos necessários à administração corrente do patri-
mónio do município e à sua conservação.
Artigo 38º, n.º 2, alíneas:
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes decisões relativas 
a férias, sem prejuízo pelo regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público;
b) Justificar faltas;
d) Homologar a avaliação de desempenho dos trabalhadores, nos 
casos em que o delegado ou subdelegado não tenha sido o notador;
i) Praticar os atos relativos à aposentação dos trabalhadores.
Artigo 38º, n.º 3, alíneas:
b) Autorizar a realização de despesas até ao limite de € 1.000,00 
(mil euros);
e) Autorizar a restituição aos interessados de documentos juntos 
a processos;
f) Autorizar a passagem de termos de identidade, idoneidade e jus-
tificação administrativa;
g) Autorizar a passagem de certidões ou fotocópias autenticadas 
aos interessados, relativas a processos ou documentos constantes 
de processos arquivado de que careçam de despacho ou delibera-
ção dos eleitos locais;
j) Autorizar a renovação de licenças que dependa unicamente do 
cumprimento de formalidades burocráticas ou similares pelos in-
teressados;
m) Praticar outros atos e formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência decisória do delegante 
ou subdelegante.
Évora, Paços do Concelho, 19 de novembro de 2021
O Diretor de Departamento
Joaquim Costa

ATADM_EVR/2021/389

DESPACHO

Considerando as competências que me foram delegadas pelo Se-
nhor Presidente da Câmara Municipal de Évora, através do seu 
despacho de 17 de Novembro de 2021, as quais são exercidas de 
acordo com a distribuição de pelouros fixada no despacho de 17 de 
Novembro de 2021, nomeadamente as de “determinar a instrução 
dos processos de contraordenação e aplicar as coimas” (previstas 
no artigo 35.º, n.º 2, alínea n), do Regime Jurídico das Autarquias 
Locais), designo como instrutora dos processos contraordenacio-
nais rodoviários em matéria de estacionamento nas vias e espaços 
públicos dentro das localidades, para além dos destinados a par-
ques ou zonas de estacionamento, a Dra. Sónia Picanço (Jurista na 
Divisão Jurídica), a qual deve praticar todos os actos inerentes a 
essa função.
Évora, Paços do Concelho, 17 de novembro de 2021
O Vereador do Pelouro
Alexandre Varela

ATADM_EVR/2021/388

GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

NOMEAÇÃO DE ADJUNTO 

Pelo presente Despacho, eu, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, 
Presidente da Câmara Municipal de Évora, no âmbito das compe-
tências que me são conferidas pela Lei n.º 75/2013, de 12 de se-
tembro, redação atual, designadamente as referidas no seu artigo 
42º, n.º 1, alínea a) do Anexo I, nomeio como adjunto do Gabinete 
de Apoio à Presidência o Sr. Arquiteto Nuno Miguel do Ó Esteves 
Cabrita.
Évora, Paços do Concelho, 22 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

____

ATADM_EVR/2021/355

EDITAL

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Évora, dá publicidade, nos termos do artigo 56º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, das seguintes deliberações tomadas 
na Reunião Pública de Câmara de 10 de novembro de 2021. 
I - PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
A. Proposta de aprovação de ata nº 20 de 20/10/2021. Aprovada por 
unanimidade. 
II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1.PRESIDÊNCIA
PRESIDENTE DA CÂMARA 
Proposta para ratificação
1.1. Informação Económica e Financeira / Alterações Orçamentais. 
Aprovada por unanimidade.
Para conhecimento
1.2. Ponto de Situação sobre a Pandemia no Concelho. Tomado co-
nhecimento.
1.3. Agradecimento do Clube Stone Boys pelo apoio concedido pela 
Câmara Municipal de Évora. Tomado conhecimento.
1.4. Informação Económica e Financeira. Tomado conhecimento.
Proposta para deliberação
1.5. Alteração ao Regimento da Câmara Municipal. Aprovada por 
maioria com a abstenção da senhora Vereadora Florbela Fernandes.
2. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PESSOAL
Proposta para deliberação
2.1. Libertação de garantia bancária à empresa João Henriques 
Carracha Garcia, referente à Empreitada de Vedação no Jardim de 
Infância Raio de Sol e na Escola de S. Mamede. Aprovada por una-
nimidade.
Proposta para ratificação 
2.2. Isenção de taxas pela cedência do Monte Alentejano. Aprovada 
por unanimidade. 
Para conhecimento 
2.3. Acumulação de Funções Privadas / Francisca Maria Limas Fia-
lho. Tomado conhecimento.
2.4. Acumulação de Funções Privadas / Pedro Miguel Freixial Este-
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menha da Silva. Tomado conhecimento.
2.5. Acumulação de Funções Privadas / Eduardo Filipe Valadas Vi-
digal. Tomado conhecimento.
2.6. Acumulação de Funções Privadas /Francisca da Silva Nunes 
Ramalho. Tomado conhecimento.
2.7. Acumulação de Funções Privadas/ Miguel Bilro Murta Soares. 
Tomado conhecimento.
3. CULTURA, PATRIMÓNIO E CENTRO HISTÓRICO
Propostas para deliberação
3.1. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Mendo Este-
vens, 46, em Évora, propriedade de Castelo Seguro Propriedades, 
Lda. Processo 1.588. Aprovada por unanimidade.
3.2. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa Afonso 
Trigo, 2, fração D, em Évora, propriedade de João Paulo Vilas-Boas 
Sarmento. Processo 1.845. Aprovada por unanimidade.
3.3. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua da Moeda, 45, 
em Évora, propriedade de António José Casadinho Pisa e outra. 
Processo 1. 1139. Aprovada por unanimidade.
3.4. Direito de preferência sobre o imóvel sito no Largo dos Mer-
cadores, 1O, fração B, em Évora, propriedade de Ana Cristina dos 
Santos Serodio. Processo 1. 1327. Aprovada por unanimidade.
3.5. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça Joaquim 
António de Aguiar, 1O, 1OA (Rua do Teatro), fração Y, em Évora, pro-
priedade de Anna Feliu Baciana. Processo 1.1566. Aprovada por una-
nimidade.
3.6. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua da Cozinha 
de sua Alteza, 2, 4, em Évora, propriedade de Vintage 16 - Venda 
de Imóveis Unip., Lda. Processo 1. 1661. Aprovada por unanimidade.
3.7. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa Maria 
de Alter, IA, IB, fração A, em Évora, propriedade de Ricardo Cortês 
Tavares de Almeida Guerreiro. Processo 1. 1799. Aprovada por una-
nimidade.
3.8. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua do Menino Je-
sus, 13, fração A, em Évora, propriedade de José Carlos dos Santos 
Simões e outra. Processo 1.1950. Aprovada por unanimidade.
3.9. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa das Ga-
tas, 12, fração A, em Évora, propriedade de Veronique Buckingham. 
Processo 1.2895. Aprovada por unanimidade.
3.10. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Mendo Este-
vens, 41, Trav. Viola, 2, 3 e Largo Machede Novo, 1 a 3A, fração F, em 
Évora, propriedade de Davide Miguel Carvalho Mira e outra. Proces-
so 1.3 3 80. Aprovada por unanimidade.
3.11. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa Ana V32, 
3, fração C, em Évora, propriedade de Universacontece, SA. Pro-
cesso 1.3411. Aprovada por unanimidade.
3.12. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua 5 Outubro, 
76, em Évora, propriedade de Imocork - Soe. Imobiliária Unipessoal, 
Lda. Processo 1.3591. Aprovada por unanimidade.
3.13. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Frei Bráz, 25, 
fração B, em Évora, propriedade de Rubricas e Argumentos, Lda. 
Processo 1.10330. Aprovada por unanimidade.
3.14. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Lagar do 
Cebo, 12A, fração A, em Évora, propriedade de Rubricas e Argu-
mentos, Lda. Processo 1.10330. Aprovada por unanimidade.
3.15. Cedência de materiais à Associação Ex Quorum. Aprovada por 
unanimidade.
Propostas para ratificação
3.16. Impressão de materiais gráficos para a SOIR Joaquim António 
d' Aguiar, Malvada Associação, Associação Eborae Musica, Asso-

ci'arte e Colecção B. Aprovada por unanimidade.
3.17. Isenção de Taxas referente à cedência do Salão Nobre do Tea-
tro Garcia de Resende à Direção da Organização Regional de Évora 
do PCP, no dia 14 de outubro. Aprovada por unanimidade.
3.18. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para a 
Sociedade Harmonia Eborense, referente ao mês de outubro. Apro-
vada por unanimidade.
3.19. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para a 
Sociedade Harmonia Eborense, referente ao dia 31 de outubro e o 
mês de novembro de 2021. Aprovada por unanimidade.
3.20. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para a 
Associação Cultural PIM T AI, referente aos dias 25 de setembro e 
09 de outubro. Aprovada por unanimidade.
3.21. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para a 
Associação Pédexumbo, referente ao dia 23 de outubro. Aprovada 
por unanimidade.
3.22. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para a 
Associação Pédexumbo, referente ao dia 20 de novembro. Aprova-
da por unanimidade.
3.23. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para o 
Grupo União e Recreio Azarujense, referente ao dia 09 de outubro. 
Aprovada por unanimidade.
3.24. Isenção de taxa de utilização pela cedência do Monte Alen-
tejano, ao PCP - Partido Comunista Português. Aprovada por una-
nimidade.
3.25. Cedência de fotografias da coleção José Braga Passaporte à 
Câmara Municipal de Cascais. Aprovada por unanimidade.
3.26. Impressão de materiais gráficos para a Associação Pédexum-
bo, Malvada Associação e Colecção B. Aprovada por unanimidade.
4. EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL 
Propostas para deliberação
4.1. Cartão Social do Munícipe / Novos processos para deferimento. 
Aprovada por unanimidade.
4.2. Cartão Social do Munícipe / Revalidações para deferimento. 
Aprovada por unanimidade.
4.3. Atribuição do Cartão Évora Solidária. Aprovada por unanimidade.
4.4. Contratos Interadministrativos de 2021 com as Uniões e Jun-
tas de Freguesia, referente ao mês de setembro de 2021. Aprovada 
por unanimidade.
4.5. Acordos de Colaboração com os Agrupamentos de Escola em 
matéria de refeições escolares. Aprovada por unanimidade.
4.6. Programa Municipal "Conhecer Mais" - Cedência de transporte 
à E.B. Conde de Vilalva, dia 14 de novembro. Aprovada por unanimi-
dade.
4.7. Programa Municipal "Conhecer Mais" - Cedência de transporte 
à E.B. São Mamede no dia 19 de novembro e à E.B. Santa Clara nos 
dias 23 e 30 de novembro. Aprovada por unanimidade.
4.8. Cedência de materiais de pintura e restauro à CERCIDIANA. 
Aprovada por unanimidade.
Proposta para ratificação
4.9. Apoio ao 3º Encontro Nacional de Cuidadores Informais. Apro-
vada por unanimidade.
5. JUVENTUDE E DESPORTO
Propostas para deliberação
5.1. Cedência de transporte ao Juventude Sport Clube, dia 14 de no-
vembro. Aprovada por unanimidade.
5.2. Escala de Turnos  das Farmácias  do Concelho de Évora para o 
ano de 2022. Aprovada por unanimidade.
5.3. Programa Municipal de Apoio à Melhoria de Instalações Des-
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portivas. Aprovada por maioria com o voto contra da senhora Verea-
dora Florbela Fernandes. 
Propostas para ratificação
5.4. Cedência de transporte ao Évora Andebol Clube, dia 06 de no-
vembro. Aprovada por unanimidade.
5.5. Cedência de transporte ao Juventude Sport Clube, dia 16 de ou-
tubro. Aprovada por unanimidade.
5.6. Cedência de transporte ao Juventude Sport Clube, dia 31 de ou-
tubro. Aprovada por unanimidade.
5.7. Cedência de transporte ao Lusitano de Évora Clube, dia 30 de 
outubro. Aprovada por unanimidade.
5.8. Cedência de transporte ao Lusitano de Évora Clube, dia 06 de 
novembro. Aprovada por unanimidade.
5.9. Cedência de transporte ao Lusitano de Évora Clube, dia 07 de 
novembro. Aprovada por unanimidade.
5.10. Cedência de transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo An-
dré de Resende, dia 31 de outubro. Aprovada por unanimidade.
5.11. Cedência de transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo An-
dré de Resende, dia 07 de novembro. Aprovada por unanimidade. 
5.12. Cedência de transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo Ca-
naviais, dia 31 de outubro. Aprovada por unanimidade.
5.13. Isenção de taxas de licença de ruído de recinto improvisado 
à Associação Académica da Universidade de Évora. Aprovada por 
unanimidade.
5.14. Diversos Apoios à Associação Académica da Universidade de 
Évora, no âmbito da Receção ao Caloiro 2021. Aprovada por unani-
midade.
6. GESTÃO URBANÍSTICA
Propostas para deliberação
6.1. Pedido de aprovação das alterações executadas no decorrer da 
obra e apresentadas em telas finais (arquitetura e aditamento às 
àguas e esgotos) / Alteração de moradia/Rua de Santo António de 
Lisboa, Quinta Casal de Fàtima, em Évora. Req: Marcos David Jorge 
de Oliveira Cid. Processo 1.1757. Aprovada por unanimidade.
6.2. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de estabilidade 
para efeitos de comunicação de alterações no decurso da obra de 
alteração do prédio sito na Rua José Elias Garcia, n.ºs 45 e 47, em 
Évora. Req.- Santa Casa da Misericórdia de Évora. Processo 1.2100. 
Aprovada por unanimidade.
6.3. Pedido de aprovação do projeto de gás/Obras de alteração/Rua 
Mendo Estevens, N.º 21, em Évora. Req: Dynamic Selection, Unipes-
soal, Lda. Processo 1.2895. Aprovada por unanimidade.
6.4. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura, plano de 
acessibilidades e ficha de segurança contra incêndios/alteração, 
ampliação de moradia/Estrada da Azaruja, N.º 4A, Bairro do Frei 
Aleixo, em Évora. Req: Jorge Manuel Espanhol Madeira. Processo 
1.5263. Aprovada por unanimidade.
6.5. Pedido de licenciamento de obras de conservação incidentes 
no sistema de coberturas/Palácio do Vimioso, em Évora. Req: Uni-
versidade de Évora. Processo 1.9167. Aprovada por unanimidade.
6.6. Pedido de aprovação das alterações executadas em obra apre-
sentadas através de aditamento ao projeto de arquitetura e águas e 
esgotos/Rua da Courela, n.º 22, em N." Sr." da Graça do Divor. Req.-
-José Florêncio da Silva Cavaco. Processo 1.15763. Aprovada por 
unanimidade.
6.7. Pedido de isenção da apresentação dos projetos de estabili-
dade e de águas pluviais (ampliação e alteração) / Rua Cidade de 
Coimbra, n.º 999, em Évora. Req: Sistemas McDonald's Portugal, 
Lda. Processo 1.15830. Aprovada por unanimidade.

6.8. Pedido de emissão de certidão de compropriedade/Moinho de 
Vento, Art. 50º, secção I, em Nossa Sr.ª da Graça do Divor. Req: Joa-
quim Augusto Torres Bicho. Processo 1.16333. Aprovada por unani-
midade.
6.9. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de licenciamen-
to de obras de edificação, relativo à legalização de um fogo/Rua do 
Liceu, n.º 74, em Évora. Req.: Francisca da Conceição Batista Ra-
malho. Processo 1.16793. Aprovada por unanimidade.
6.10. Pedido de aprovação de operação de destaque / Praça da Re-
pública, n.º 3 e 3A, em São Miguel de Machede. Req: João Francisco 
Coelho Salvador. Processo 1.17494. Aprovada por unanimidade. 
Propostas para deferimento e/ condições 
6.11. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades de águas 
e esgotos, estabilidade, e pedido de isenção de apresentação de 
relatório de vulnerabilidade sísmica/obras de alteração/Rua Cândi-
do dos Reis, N.º 59 (fração A), em Évora. Req: Celeste Barbosa, Lda. 
Processo 1.257/A. Aprovada por unanimidade.
6.12. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura 
e plano de acessibilidades/obras de alteração/Largo Luís de Ca-
mões, N .º 1 O e Travessa de Santo André, N.º 5A e 7, em Évora. Req: 
Spinvalue -Soluções de Gestão, SA. Processo 1.460.  Aprovado por 
unanimidade.
6.13. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades entre-
gues e isenções, (obras de alteração de habitação)/ Rua Frei Braz, 
N.º 50, em Évora. Req: Mathilde Cécile Mourez Sucena de Sousa. 
Processo 1.576. Aprovada por unanimidade.
6.14. Pedido de aprovação de obras de conservação/Rua Mestre 
Resende, N.0 22A, em Évora. Req: Ibrahim Murat Çaglar. Processo 
1.625. Aprovada por unanimidade.
6.15. Pedido de aprovação quarto aditamento ao projeto de arqui-
tetura e plano de acessibilidades, o projeto de redes prediais de 
águas e esgotos, o projeto acústico, a ficha eletrotécnica, o projeto 
de infraestruturas de telecomunicações em edificio, a ficha de se-
gurança contra incêndios em edificio, o aditamento ao projeto de 
estabilidade e relatório de vulnerabilidade sísmica, o aditamento 
ao projeto de comportamento térmico e o projeto de instalação de 
gás/Obras de alteração/Rua do Cicioso, N.º 17 e 19, em Évora. Req: 
Henrique Miguel Martins Alves Mittermayer. Processo 1.881. Aprova-
da por unanimidade.
6.16. Pedido de aprovação das obras de conservação da cobertura, 
com a substituição das telhas e da estrutura de madeira por outra 
do mesmo material/Rua Amas do Cardeal, n.º 22, em Évora. Req. 
-Agropecaldent, Ld.ª. Processo 1.1993. Aprovada por unanimidade.
6.17. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura (obras de con-
servação e alteração)/Largo da Porta de Moura, N.º 26, em Évora. 
Req: Susana Margarida Cordovil de Potes Cordovil Telo Cabral. Pro-
cesso 1.2993. Aprovada por unanimidade.
6.18. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura, 
do aditamento ao projeto da rede de águas e esgotos e do pedi-
do de isenção de comportamento térmico / Rua do Raimundo, n.º 
62, em Évora. Req: José da Encarnação Canivete Amante e outros. 
Processo 1.3196. Aprovada por unanimidade.
6.19. Pedido de aprovação do projeto de águas e esgotos, termo 
de responsabilidade de estabilidade, ficha de segurança contra 
incêndios e pedidos de isenção das restantes especialidades/lega-
lização de alterações/Rua Dr. Egas Moniz, N.º 20, em Évora. Req: 
Prates e Filhos, Lda. Processo 1.5896. Aprovada por unanimidade.
6.20. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades (altera-
ções e mudança de uso/ legalização) / Rua da Escola, n.º 1, em Évo-
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ra. Req: Domingos António Fernandes Alvarinho. Processo 1.6476. 
Aprovada por unanimidade.
6.21. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura (alteração)/Rua 
de São Manços, N.º 15, 17 e 19, em Évora. Req: Juan Luís Moralejo 
Manendez. Processo 1.9599. Aprovada por unanimidade.
6.22. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura, plano de 
acessibilidades e especialidades/alteração de moradia bifamiliar/
Rua General Humberto Delgado, n.ºs 39 e 41, Bairro da Comenda, 
em Évora. Req.: Memory Draft, Lda. Processo 1.9794. Aprovada por 
unanimidade.
6.23. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura referente à 
edificação de um conjunto habitacional/Herdade do Goulão, art.º 1, 
secção A, Azaruja. Req.: NL Farms, Lda. Processo 1. 11895. Aprova-
da por unanimidade.
6.24. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades relativo à construção de uma moradia unifamiliar/
Rua do Aqueduto, nº 16, em Évora. Req: Alexandre Maria Lopes dos 
Santos Mósca. Processo 1.13875. Aprovada por unanimdiade.
6.25. Pedido de aprovação das alterações executadas no decorrer 
da obra (arquitetura -construção de moradia)/Rua Bacelo Oeste, 
lote 4, em Évora. Req: Construções Monsaraz II, Lda. Processo 
1.18395. Aprovada por unanimidade.
6.26. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura, construção de 
edifício para albergar uma estação de serviço para lavagem e lim-
peza geral de automóveis/Rua do Eletricista, Lote 78, 79, 80 e 81 no 
PITE - Parque Industrial e Tecnológico de Évora. Req: A. J. Salvadi-
nha II, Lda. Processo 1.18699. Aprovada por unanimidade.
6.27. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura relativo à cons-
trução de habitação unifamiliar/Rua de Santo André, Bairro Senho-
ra do Carmo, em Évora. Req.: Cília Daniela Artilheiro Pinto Pombi-
nho. Processo 1.19716. Aprovada por unanimidade.
6.28. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades/ Avenida de Indústria Aeronáutica de Évora, 
Lote A-VI-O, em Évora. Req: Matelora, Unipessoal, Lda. Processo 
1.19720. Aprovada por unanimidade.
Propostas para indeferimento 
6.29. Pedido de aprovação de operação de destaque/Rua do Segei-
ro, n.º 1, Rua Lagar dos Dízimos, n.º 18 e Rua Romão Ramalho, n.º 
28, em Évora. Req.- Maria Helena Duque Fonseca. Processo 1.1276. 
Aprovada por unanimidade.
6.30. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura (legalização de 
ampliação/alteração de uma moradia unifamiliar)/Avenida Comba-
tentes da Grande Guerra, N.º 16 e 16A, em Évora. Req: José Florên-
cio Pedras Barbado. Processo 1.4166. Aprovada por unanimidade.
6.31. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arruamen-
tos exteriores para comunicação de alterações a introduzir durante 
a execução da obra titulada pelo alvará de obras de alteração. n.º 
87/2021/Rua Augusto Filipe Simões - Pátio do Palácio do Cadaval, 
em Évora. Req: Casa Cadaval - Associação Festival Évora Clássica. 
Processo 1.11750. Aprovada por unanimidade.
6.32. Pedido de aprovação dos projetos de arquitetura e de espe-
cialidades/Herdade da Cabida, Venda do Hospital e Cunqueiros, em 
S. Manços. Req: Benmaroliva, Lda. Processo 1.17929. Aprovada por 
unanimidade.
Propostas para homologação 
6.33. Divisão em Propriedade Horizontal/Travessa das Damas, N.º 
3, 3A, 5 e 5A, em Évora. Req: Maria Margarida Baltazar Alegre Carva-
lho da Silva. Processo 1.346. Aprovada por unanimidade.
6.34. Pedido de divisão em propriedade horizontal/Rua General 

Humberto Delgado, n.ºs 39 e 41, em Évora. Req.: Memorydraft - Uni-
pessoal, Lda. Processo 1.9794. Aprovada por unanimidade.
6.35. Auto de divisão em propriedade horizontal - retificação/Rua 
de Abril, nºs 2A e 28, em Évora. Req.: Waldyr Ribeiro de Souza, Uni-
pessoal, Lda. Processo 1.19547. Aprovada por unanimidade.
7. ORDENAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA
Propostas para deliberação
7.1. 3º Aditamento ao Projeto de execução do Centro de Convivo da 
Horta das Figueiras - !ª Fase. Proc.º 353. Aprovada por unanimidade.
7.2. Remodelação da Rede de Abastecimento de Água em Évora - 
Rua Miguel Bombarda, Rua de Valdevinos e Páteo do Salema. Proc.º 
764. Aprovada por unanimidade.
7.3. Projeto de requalificação da Ludoteca localizada no Parque In-
fantil Almeida Margiochi. Proc.º 15. Aprovada por unanimidade.
Proposta para retificação
7.4. Loteamento de parcela de terreno municipal localizado no 
Bairro de Almeirim, em Évora. Proc.º 30. Aprovada por unanimidade.
8. JURÍDICO
Proposta para deliberação
8.1. Libertação da garantia bancária referente à Empreitada da Via 
de Cintura / Ramo Nascente adjudicada à empresa Construções 
Pragosa, S.A. Aprovada por unanimidade.
9. SERVIÇOS OPERACIONAIS
Propostas para deliberação
9.1. Libertação parcial (75%) das garantias bancárias referentes à 
Empreitada de Beneficiação da Estrada Municipal 529 "Valeira" e 
Colocação de Dispositivo de Proteção Animal. Aprovada por unani-
midade.
9.2.  Libertação parcial (75%) das garantias bancárias referentes à 
Empreitada de Conclusão das Infraestruturas do Loteamento das 
Villas do Alcaide/ Bairro de Almeirim. Aprovada por unanimidade.
10. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO
Propostas para deliberação
10.1. Assinatura do Termo de Aceitação da Operação n.º ALT-
20-02-5673-FEDER000139/ Substituição da cobertura em Fibroci-
mento do Ginásio. - Escola Secundária André de Gouveia. Aprovada 
por unanimidade.
10.2. Assinatura do Termo de Aceitação da Operação n.º ALT-
20-02-5673-FEDER000137/ Remoção Fibrocimento - Escola Bási-
ca de Santa Clara. Aprovada por unanimidade.
10.3. Parcela de terreno do Aeródromo atribuída à Come Fly / Skydi-
ve - definição de prazos. Aprovada por unanimidade.
10.4. Autorização de vendas de lotes requerido pela Escola da Con-
dução Giraldo Lda. Aprovada por unanimidade.
11. APROVAÇÃO EM MINUTA -Todas as deliberações foram aprova-
das em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro
Évora, Paços do Concelho, 11 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

EDITAL

Carlos Pinto de Sá, Presidente da Câmara Municipal de Évora faz 
saber a todos os interessados que, nos termos do artigo 36º e 44º 
do Regulamento Municipal para a actividade de comércio a retalho 
não sedentária exercida por feirantes e vendedores ambulantes, se 
encontram abertas as inscrições para sorteio de atribuição dos lu-
gares fixos de venda ambulante aprovados em reunião pública de 
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18.03.2015 alterados pela reunião pública de 22.11.2017.
O Sorteio será realizado no dia 16 de dezembro de 2021 na Secção 
de Apoio Administrativo da Divisão de Desenvolvimento Económi-
co e Planeamento sito na Praça 1º de Maio, Loja 38, no seguinte ho-
rário:
- Roupas – 9h30 
- Artesanato – 10h00
- Roulottes bar – 10h30
As candidaturas deverão ser entregues na Secção de Apoio Ad-
ministrativo da Divisão de Desenvolvimento Económico e Planea-
mento, na morada supra identificada, até ao dia 10 de dezembro 
de 2021, pelas 17h00, mediante a entrega de requerimento tipo a 
fornecer pelos serviços municipais devidamente preenchido, ins-
truído com:
• Não se encontrar inibido por força de sanção acessória aplicável 
em processo de Contra--Ordenação
• Requerimento tipo a fornecer pelos serviços municipais
• Titulo para o exercício da atividade de vendedor ambulante emiti-
do pela Direção geral das 
atividades Económicas (DGAE);
• Certidão de não divida à Administração Fiscal;
• Certidão de não divida à Segurança Social;
• Situação cadastral atual (finanças);
• Titulo de propriedade do equipamento a instalar ou cedência de 
exploração do mesmo, quando aplicável.
Após a atribuição efetiva do lugar deverá juntar ao processo cópia 
da mera comunicação prévia para prestação de serviços de restau-
ração ou de bebidas com carácter não sedentário.
Os concorrentes aos lugares de Artesanato deverão entregar cópia 
do cartão de artesão emitido pelo PPART – Promoção dos Ofícios e 
das Microempresas Artesanais, com menção do tipo de artesanato 
adequado cuja venda se encontra autorizada para os lugares.
Os concorrentes aos lugares de Roulotte bar deverão entregar có-
pia da mera comunicação prévia para prestação de serviços de res-
tauração ou de bebidas com carácter não sedentário.
 Lugares postos a sorteio:
- Um lugar de Roupas 
Rua Dr. Manuel Carvalho Moniz, junto ao prédio com o n.º 25
Área – 2 m2
O espaço será atribuído pelo período de 12 meses
Taxa a pagar: conforme previsto no ponto 1.2 do Art.º 69.º da Tabela 
de Taxas e Outras Receitas do Município de Évora, sem prejuízo da 
atualização anual previsto no artº 5ª, n2, do mesmo regulamento.
Os pagamentos serão mensais 
Três lugares de Artesanato/Bijutaria 
- Um lugar na Praça do Giraldo (lado esquerdo ou direito da rua 5 de 
Outubro)
- Um lugar na Praça Joaquim António de Aguiar
- Um lugar no Largo da Igreja de S. Francisco
Área – 1 m2.
O espaço será atribuído pelo período de 12 meses. 
Taxa a pagar: conforme previsto no ponto 1.2 do Art.º 69.º da Tabela 
de Taxas e Outras Receitas do Município de Évora, sem prejuízo da 
atualização anual previsto no artº 5ª, n2, do mesmo regulamento.
Os pagamentos serão mensais
Três lugares de Roulotte bar
- Dois lugares no parque de estacionamento compreendido entre 
as Portas da Lagoa e as Portas de Aviz
- Um lugar na Bolsa de Estacionamento da via rápida

Os espaços serão atribuídos pelo período de 12 meses.
O Horário de funcionamento é até às 02H00.
Taxa a pagar: conforme previsto no ponto 1.2 do Art.º 69.º da Tabela 
de Taxas e Outras Receitas do Município de Évora, sem prejuízo da 
atualização anual previsto no artº 5ª, n2, do mesmo regulamento.
Os pagamentos serão mensais.
- Os sorteios serão realizados da seguinte forma: em primeiro lugar 
irão ser sorteados os lugares e posteriormente serão sorteados os 
candidatos.
- A não comparência no dia e hora do sorteio implica a exclusão do 
concorrente.
- Não serão criados novos lugares de venda
Évora, Paços do Concelho, 11 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá

ATADM_EVR/2021/396

EDITAL

Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Évora, dá publicidade, nos termos do artigo 56º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, das seguintes deliberações tomadas 
na Reunião Pública de Câmara de 24 de novembro de 2021.
I. PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
A. Proposta de aprovação de ata nº 21 de 27/10/2021. Aprovada por 
unanimidade.
II. PERÍODO DA ORDEM DO DIA
1.PRESIDÊNCIA 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
Proposta para deliberação 
1.1. Delegação de competências da Câmara Municipal de Évora no 
Presidente da Câmara. Aprovada por unanimidade.
Para conhecimento
1.2. Despacho do Presidente da Câmara relativo à atribuição de Pe-
louros. Tomado conhecimento.
1.3. Ponto de Situação sobre a Pandemia no Concelho. Tomado co-
nhecimento.
1.4. Informação Económica e Financeira. Tomado conhecimento.
2. ADMINISTRAÇÃO GERAL E PESSOAL
Para conhecimento
2.1. Acumulação de Funções Privadas / Catarina Judite Rendeiro 
Costa. Tomado conhecimento.
Proposta para deliberação da Vereadora Florbela Fernandes (Movi-
mento Cuidar de Évora)
2.2. Orçamento Participativo Évora XXI. Aprovada por unanimidade.
3. CULTURA, PATRIMÓNIO E CENTRO HISTÓRICO 
Propostas para deliberação
3.1. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Gabrel Victor 
de Mte. Pereira, 30, 1 º. Esq., fração C, em Évora, propriedade de 
Palpite Possível, Lda. Processo 1. I 58. Aprovada por unanimidade.
3.2. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Gabrel Victor 
de Mte. Pereira, 32, fração A, em Évora, propriedade de Palpite Pos-
sivel, Lda. Processo 1.158. Aprovada por unanimidade.
3.3. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Sta. Catarina, 
2 a 26 e Rua Soeiro Mendes, 26 a 31, fração CU, em Évora, proprie-
dade de Luís António Damásio Capoulas. Processo 1.892. Aprovada 
por unanimidade.
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3.4. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa do Lou-
reiro, 11, 11 A, Travessa das Gatas, 8, 8A, fração A, em Évora, pro-
priedade de Percentagem Comum, Lda. Processo 1.999. Aprovada 
por unanimidade.
3.5. Direito de preferência sobre o imóvel  sito na travessa do Lou-
reiro, 11, 1A, Travessa das Gatas 8, 8A, fração B, em Évora, proprie-
dade de Percentagem Comum, Lda. Processo 1.999. Aprovada por 
unanimidade.
3.6. Direito de preferência sobre o imóvel sito no Largo Severim 
de Faria, 9, em Évora, propriedade de Jin Naiwei. Processo 1.1076. 
Aprovada por unanimidade.
3.7. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Lagar do 
Cebo, 12, fração C, em Évora, propriedade de Rubricas e Argumen-
tos, Lda. Processo 1.10330. Aprovada por unanimidade.
3.8. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua da Mostardei-
ra, 36, em Évora, propriedade de Barreiros e Godinho, SA. Processo 
1. 1150. Aprovada por unanimidade.
3.9. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa das Cru-
zes, 7 e Rua da Moeda, 48, em Évora, propriedade de Cremilde de 
Deus M. Serra Vila Fernandes e outra. Processo 1.1200. Aprovada 
por unanimidade.
3.10. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Praça do Giraldo, 
86 a 92 e Rua Serpa Pinto, 1 a 17, em Évora, propriedade de Meri-
tpanorama Unipessoal, Lda. Processo 1.1899. Aprovada por unani-
midade.
3.11. Direito de pererênsito sobre o imóvel sito na Rua do Ramires, 
15, 17, em Évora, propriedade de Factor Extraordinário, Lda. Pro-
cesso 1.2932. Aprovada por unanimidade.
3.12. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Travessa do Ta-
volante, 20, fração A, em Évora, propriedade de Dynamic selection 
Unipessoal, Lda. Processo 1.3088. Aprovada por unanimidade.
3.13. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua da Oliveira, 
20 a 24 e Travessa Mal Barbado, 7, 9, frações A, C, D, em Évora, pro-
priedade de Esperança de Jesus Brandão Sezões. Processo 1.3468. 
Aprovada por unanimidade.
3.14. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Serpa Pinto, 
135, em Évora, propriedade de Meritpanorama Unip., Lda. Processo 
1.3605. Aprovada por unanimidade.
3.15. Direito de pereferência sobre o imóvel na Rua da Cal Branca, 
20, 22, fração D, em Évora, propriedade de Rubricas e Argumentos, 
Lda. Processo 1.10330. Aprovada por unanimidade.
3.16. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Frei Bráz, 25, 
fração B, em Évora, propriedade de Rubricas e Argumentos, Lda. 
Processo 1.10330. Aprovada por unanimidade.
3.17. Direito de preferência sobre o imóvel sito na Rua Lagar do 
Cebo, 12A, fração A, em Évora, propriedade de Rubricas e Argu-
mentos, Lda. Processo 1.10330. Aprovada por unanimidade.
3.18. Cedência de transporte ao Grupo União e Recreio Azarujense, 
dia 01 de dezembro. Aprovada por unanimidade.
3.19. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para a 
Sociedade Recreativa e Dramática, nos dias 11 e 12 de dezembro. 
Aprovada por unanimidade.
Propostas para ratificação
3.20. Isenção de Taxas referente à cedência do Teatro Garcia de 
Resende à Produção "Goucha" TVI, no dia 05 de novembro. Aprova-
da por unanimidade.
3.21. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para a SO 
IR Joaquim António de Aguiar, nos dias 12 e 13 de novembro. Apro-
vada por unanimidade.

3.22. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para o 
Grupo União e Recreio Azarujense, nos dias 20 e 21 de novembro. 
Aprovada por unanimidade.
3.23. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para a 
Sociedade Recreativa e Dramática Eborense, no dia 20 de novem-
bro. Aprovada por unanimidade.
3.24. Isenção de Taxa referente à licença especial de ruído para o 
Grupo Cultural e Desportivo dos Bairros Santa Maria e Fontanas, no 
dia 13 de novembro. Aprovada por unanimidade.
3.25. Impressão de materiais gráficos para Pédexumbo. Aprovada 
por unanimidade.
3.26. Impressão de materiais gráficos para Pédexumbo e do Imagi-
nário. Aprovada por unanimidade.
3.27. Impressão de materiais gráficos para Associ'arte. Aprovada 
por unanimidade.
3.28. Impressão de materiais gráficos para Malvada Associação. 
Aprovada por unanimidade.
4. EDUCAÇÃO E INTERVENÇÃO SOCIAL
Propostas para deliberação
4.1. Cartão Social do Munícipe / Revalidações para deferimento. 
Aprovada por unanimidade.
4.2. Contratos Interadministrativos de 2021 com as Uniões e Jun-
tas de Freguesia, referente aos meses de setembro e outubro. 
Aprovada por unanimidade.
4.3. Acordos de Colaboração com os Agrupamentos de Escola em 
matéria de refeições escolares no ano letivo 2021/2022. Aprovada 
por unanimidade.
4.4. Adendas aos Acordos de Colaboração com os Agrupamen-
tos de Escola em matéria de refeições escolares no ano letivo 
2021/2022. Aprovada por unanimidade.
4.5. Revogação do Regulamento do Programa Municipal de Apoio à 
Melhoria das Acessibilidades. Aprovada por unanimidade.
4.6. Programa Municipal "Conhecer Mais" -Cedência de transporte 
à EB do Bairro da Câmara no dia 10/12/2021; EB de S. Sebastião da 
Giesteira e JI de Guadalupe no dia 15/12/2021; e EB de S. Manços e 
EB de Almeirim no dia 16/12/2021. Aprovada por unanimidade.
4.7. Programa Municipal "Conhecer Mais" -Cedência de transporte 
à EB de São Mamede nos dias 2 e 3 de dezembro de 2021. Aprovada 
por unanimidade.
4.8. Cartão Social do Munícipe / Novos Processos para Deferimen-
to. Aprovada por unanimidade.
Proposta dos Vereadores José Calixto e Lurdes Nico (PS)
4.9. Início do processo da obra de requalificação da Escola Secun-
dária André de Gouveia. Aprovada por unanimidade.
5.JUVENTUDE E DESPORTO
Propostas para deliberação
5.1. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2022. Re-
tirada por unanimidade.
5.2. Cedência do Monte Alentejano à Tuna Académica do Liceu de 
Évora, nos dias 30 de novembro e 1 de dezembro. Aprovada por una-
nimidade.
5.3. Cedência do Monte Alentejano à Tuna Académica da Universi-
dade de Évora, no dia 11 de dezembro. Aprovada por unanimidade.
5.4. Cedência do Monte Alentejano ao Évora Andebol Clube, nos 
dias 18 de dezembro e 19 de dezembro. Aprovada por unanimidade.
5.5. Cedência do Monte Alentejano à Liga de Estudantes Africanos 
da Universidade de Évora (LEAU), na noite de 24/25 de dezembro. 
Aprovada por unanimidade.
5.6. Cedência de pistas e campo do Complexo Desportivo de Évora 



CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

boletim municipal
dezembro 2021

19

ao Agrupamento de Escolas André de Gouveia. Aprovada por una-
nimidade.
5.7. Prorrogação de licença de utilização do domínio público do Ae-
ródromo Municipal de Évora, pela Aeronáutica de Évora. Aprovada 
por unanimidade.
5.8. Prorrogação de licença de utilização do domínio público do Ae-
ródromo Municipal de Évora, pelo Aeroclube de Évora. Aprovada por 
unanimidade.
5.9. Chamada -"Évora às Pinceladas. Deixa a Tua marca!". Aprovada 
por unanimidade.
5.10. Concurso Árvores de Natal Recicladas 2021. Aprovada por una-
nimidade.
Propostas para ratificação
5.11. Cedência de transporte ao Évora Andebol Clube, dia 01 de no-
vembro. Aprovada por unanimidade.
5.12. Cedência de transporte ao Évora Andebol Clube, dia 13 de no-
vembro. Aprovada por unanimidade. 
5.13. Cedência de transporte ao Évora Andebol Clube, dia 14 de no-
vembro. Aprovada por unanimidade. 
5.14. Cedência de transporte ao Juventude Sport Clube, dia 13 de 
novembro. Aprovada por unanimidade. 
5.15. Cedência de transporte ao Clube de Rugby de Évora, dia 20 de 
novembro. Aprovada por unanimidade.
5.16. Cedência de transporte ao Grupo Desportivo e Recreativo dos 
Canaviais, dia 20 de novembro. Aprovada por unanimidade.
5.17. Cedência do Monte Alentajeno ao Corpo Nacional de Escutas, 
dia 13 de novembro. Aprovada por unanimidade. 
5.18. Comemorações do Dia Mundial  das Vítimas  da Estrada, pro-
movida pela Associação GARE. Aprovada por unanimidade.
Para conhecimento
5.19. Évora Agradecimento 21/27 Meia da AssocMaratona, dia 28 de 
novembro. Tomado conhecimento.
5.20. Agradecimento  da Associação  de Basquetebol  do Alentejo à 
Câmara Municipal de Évora.Tomado conhecimento
5.21. Agradecimento da Associação Stone Boys Team à Câmara Mu-
nicipal de Évora. Tomado conhecimento.
6. GESTÃO URBANÍSTICA
Propostas para deliberação
6.1. Pedido de aprovação do aditamento  ao projeto de águas e es-
gotos e de estabilidade, alterações no decorrer  da obra/Travessa 
Beguinos, de N.º 5, em Évora. Req: Ibelieve and Create, Lda. Pro-
cesso 1.2755. Aprovada por unanimidade.
6.2. Pedido de isenção de taxas de ocupação do espaço público/
Rua Vasco da Gama, N.º 5 a 15, Travessa das Casas Pintadas, N.º 1 a 7 
e Largo Conde de Vila Flor, N.º 8, em Évora. Req. Fundação Eugénio 
de Almeida. Processo 1.5448/PE.  Aprovada por unanimidade.
6.3. Pedido de renovação da deliberação de 31.07.2019 / obras de 
demolição / Quinta do Gancho, em Évora. Req. António Luís Coelho 
Gancho. Processo 1.6486. Aprovada por unanimidade.
6.4. Pedido de licença especial (art.º88) 07 meses - conclusão da 
obr/2 fogos/Travessa João Barradas, N.º 8 e 10, em Évora. Req: 
Joana Manta Botelho. Processo 1.6988. Aprovada por unanimidade.
6.5. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura a do termo de 
responsabilidade sobre asboas condições de estabilidade e segu-
rança/ampliação de habitação/Rua Rafael Bordalo Pinheiro, Lote 
16, em Évora. Req: Joaquim António Lopes Conde. Processo 1.11311.  
Aprovada por unanimidade.
6.6. Pedido de alvará de obras especial - acabamentos (art. 88°)/
(moradia)/Rua l º de Maio, N .º 23, na Graça do Divor. Req: Maria He-

lena Santana Curado. Processo 1. 11745. Aprovada por unanimidade.
6.7. Pedido de aceitação do tenno de responsabilidade pela esta-
bilidade do edifício/Legalização de habitação/Rua Nova, N.º 12, em 
Torre de Coelheiros. Req: Manuel Inácio Carvalho dos Santos. Pro-
cesso l .12911. Aprovada por unanimidade.
6.8. Pedido de aceitação do termo de responsabilidade pela esta-
bilidade/legalização de habitação e anexo/Rua de Mourão, N.º 5A. 
Bairro N. Sr.ª da Saúde, em Évora. Req: António Salvador Fialho 
Campaniço. Processo 1.17130. Aprovada por unanimidade.
6.9. Pedido de emissão de certidão de compropriedade/Herdade 
do Cerro de Boi, art. 1 da secção A, em São Manços. Req: Ana Fer-
nanda Claro de Almeida (Notária). Processo 1.19378. Aprovada por 
unanimidade.
6.10. Pedido de aprovação de alterações executadas em obra e 
apresentadas em telas finais/habitação - 3 Fogos/Rua de São Cris-
tóvão, N.0 23 e 25, em Évora. Vitor Manuel Mósca Oliveira. Processo 
1.192. Aprovada por unanimidade.
6.11. Pedido de revalidação  da deliberação de câmara de 25.09.2019 
(obras de alteração)/Rua do Anneiro, N.º 14, em Évora. Req: Vacor - 
Auditoria e Gestão, Lda. Processo 1.472. Aprovada por unanimidade.
6.12. Pedido de revalidação  da deliberação de câmara de 25.09.2019 
(obras de alteração)/Rua do Armeiro, N.º 12, em Évora. Req: Vacor- 
Auditoria e Gestão, Lda. Processo 1.1414.  Aprovada por unanimidade.
6.13. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetura, 
plano de acessibilidades e do aditamento ao projeto de águas e es-
gotos, alterações no decurso da obra/Rua dos Mercadores, N.0 56, 
em Évora. Req: Francisco Albino de Carvalho Serrabulho. Processo 
1.1608. Aprovada por unanimidade.
6.14. Pedido de isenção do pagamento de taxas de ocupação de 
espaço público/Páteo de São Miguel, em Évora. Req: Fundação Eu-
génio de Almeida. Processo 1.1709/PE. Aprovada por unanimidade.
6.15. Pedido de certidão de compropriedade/Monte da Igreja, art. 1 
da secção LL 1, Torre de Coelheiras em Évora. Req: Ana Fernanda 
Claro de Almeida (Notária). Processo 1.13802. Aprovada por unani-
midade.
Proposta da Vereadora Florbela Fernandes (Movimento Cuidar de 
Évora)
6.16. Propaganda Política no Centro Histórico de Évora. Alínea qq), 
do artigo 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. Aprovada por 
unanimidade.
Propostas para deferimento e/ condições
6.17. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetu-
ra e projetos das especialidades entregues/Edifício de habitação/
Largo do Colégio, N.0 4, em Évora. Req: António Manuel de Torres 
Alfacinha. Processo 1.2798. Aprovada por unanimidade.
6.18. Pedido de aprovação de obras de conservação/Travessa de 
Janeiro, N.º 1, em Évora. Req: David Nathan Braus. Processo 1.3095. 
Aprovada por unanimidade.
6.19. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades entre-
gues e pedidos de isenção de apresentação de gás, JTED e térmi-
co/obras de alteração de habitação/Quinta do Garcia, art. 2, secção 
N, em Évora. Req: Hervé Alain Pierre Barazer de Lannurien. Proces-
so 1.3865. Aprovada por unanimidade.
6.20. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades entre-
gues/Largo Manuel Carlos, N.º 35, em Évora. Req: António Carlos 
Murteira Silva. Processo 1.4583. Aprovada por unanimidade.
6.21. Pedido de aprovação das alterações executadas em obra (ar-
quitetura e aditamento ao projeto de águas e esgotos) alteração 
e ampliação de edifício/Pátio do Gancho, em Évora. Req: António 
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Luís Coelho Gancho. Processo 1.6143. Aprovada por unanimidade.
6.22. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades entre-
gues/construção de habitação/Rua Cidade de Coimbra, N.º 20, em 
Évora. Req: Ivone de Jesus Grilo e outro. Processo 1.8090. Aprova-
da por unanimidade.
6.23. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de águas e 
esgotos, ficha de segurança contra incêndios e termo de respon-
sabilidade pela estabilidade - habitação/Rua do Raimundo, N.º 21 e 
23, em Évora. Req: Daniel Luís Espada Laranjeira. Processo 1.8497. 
Aprovada por unanimidade.
6.24. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades entre-
gues/Construção de moradia bifamiliar/Rua do Embaixador Assis 
Chateaubrian, Lote 95, em Évora. Req: Átomo Imobiliário, SA. Pro-
cesso 1.11780. Aprovada por unanimidade.
6.25. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades entre-
gues/Construção de moradia bifamiliar/Rua do Embaixador Assis 
Chateaubrian, Lote 93, em Évora. Req: Átomo Imobiliário, SA. Pro-
cesso 1. 11781. Aprovada por unanimidade.
6.26. Pedido de aprovação das alterações efetuadas durante o de-
curso da obra (legalização - habitação)/Rua Dr. Egas Moniz, N.º 5, 7 e 
7A, em Évora. Req: Recuperévora - Soe. de Construção Civil, Ins. Es-
peciais e Gestão, Lda. Processo 1.12155. Aprovada por unanimidade.
6.27. Pedido de aprovação do projeto de drenagem de águas plu-
viais/Quinta do Moniz - Hipermercado Continente, em Évora. Req: 
Imosonae Dois. Processo 1. 13179. Aprovada por unanimidade.
6.28. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura (alteração/am-
pliação de habitação unifamiliar)/Rua dos Poiais, N.0 23, no Bairro 
de Santa Maria, em Évora. Req: Idalina Maria Almeida Augusto. Pro-
cesso 1.15181. Aprovada por unanimidade.
6.29. Pedido de aprovação dos projetos das especialidades entre-
gues/construção de moradia unifamiliar/Praça Baden Powel, N.º 3, 
em Évora. Req: Esmeralda Maria Rosado Sampaio e outro. Proces-
so 1.16842. Aprovada por unanimidade.
6.30. Pedido de revalidação do despacho do Sr. Presidente de 
09.02.2011 (arquitetura e especialidades)/Construção de moradia/
Quinta Nossa Senhora da Boa Nova, Rua B, Lote 30, em Évora. Req: 
Ponte S. José -Promoção Imobiliária, Lda. Processo 1.19056. Apro-
vada por unanimidade.
6.31. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e plano de 
acessibilidades -habitação unifamiliar/Rua de São Cristóvão, N.º 15 
e 17, em Évora. Req: Joana Manta Botelho. Processo 1.940. Aprova-
da por unanimidade.
6.32. Pedido de aprovação de obras de conservação /Rua do Muro, 
N.º 41, 43 e 45 e Rua do Cabo, N.º 2, em Évora. Req: José Eduardo 
Freixial Ramos Correia. Processo 1.1064.  Aprovada por unanimidade.
6.33. Pedido de aprovação de obras de conservação/Travessa 
do Megué, N.º 14, em Évora. Req: Ruben Santos Leitão. Processo 
1.1488. Aprovada por unanimidade.
6.34. Pedido de aprovação do projeto de instalações mecânicas/
Rua do Raimundo, N .º 92 a 104A, em Évora. Req: Universidade de 
Évora. Processo 1.1798. Aprovada por unanimidade.
6.35. Pedido de aprovação aditamento ao projeto de arquitetura, 
aceitação da declaração de responsabilidade pela estabilidade, 
a ficha de segurança contra incêndios, o segundo aditamento ao 
projeto de redes prediais de águas e esgotos e o projeto ITED/le-
galização habitação/Rua Pedro Colaço, N.º 1, em Évora. Req: Bruno 
Manuel Falante Filipe. Processo 1.2114. Aprovada por unanimidade.
Propostas para ratificação 
6.36. Pedido de aprovação do projeto de arquitetura e respetivo 

aditamento ao plano de acessibilidades, e projetos das especiali-
dades entregues/Aérodromo Municipal, Lote 7, em Évora. Req: Air 
Dream College, Foprmação Aeronáutica. Processo 1.4711. Aprovada 
por unanimidade.
6.37. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetu-
ra, alterações executadas em obra/construção de habitação/Rua F, 
Lote 8, Rua do Bacelo Oeste, em Évora. Req: Construções Monsaraz 
II -Promoção Imobiliária, Lda. Processo 1.6796. Aprovada por una-
nimidade.
6.38. Pedido de divisão em regime de propriedade horizontal/Rua 
da Cooperativa, n.º 4, em Evora. Req.-Esquadria Estável -Constru-
ção Unipessoal, Ld.ª. Processo 1.16309. Aprovada por unanimidade.
6.39. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de águas e 
esgotos (Construção de habitação -2 fogos)/Rua de Abril, N.º 2A e 
2B -Canaviais, em Évora. Req: Waldyr Ribeiro de Souza, Unipessoal, 
Lda. Processo 1.19547. Aprovada por unanimidade.
6.40. Divisão em Propriedade Horizontal/Rua General Humber-
to Delgado, N.º 35 e 37, Bairro da Comenda, em Évora. Req: Me-
morydraft, Lda. Processo 1.19669. Aprovada por unanimidade.
6.41. Pedido de isenção do pagamento de taxas/Centro de Arte e 
Cultura da Fundação Eugénio de Almeida (edifício do antigo Palácio 
da Inquisição), em Évora. Req: Fundação Eugénio de Almeida. EDO-
CEVORA/2021/13755. Aprovada por unanimidade.
6.42. Pedido de isenção de taxas, licença especial de ruído/Av. Fer-
nando Pessoa, N.º 1, Bairro do Bacelo, em Évora. Req: Associação 
de Moradores Bairro do Bacelo. EDOCEVORA/2021/27279. Aprova-
da por unanimidade.
6.43. Pedido de isenção taxas - licença especial de ruído/Espaço 
Celeiros - Antigos Celeiros da EPAC, em Évora. Req: Pedexumbo. 
EDOCEVORA/2021/27385. Aprovada por unanimidade.
6.44. Pedido de isenção de taxas (licença especial de ruído )/Bairro 
de Almeirim, em Évora. Req: Associação dos Moradores do Bairro 
de Almeirim. EDOCEVORA/2021/32306. Aprovada por unanimidade.
6.45. Pedido de aprovação do aditamento ao projeto de arquitetu-
ra (legalização habitação)/Rua da Azaruja, N.º 25, em Évora. Req: 
Anabela de Fátima Amaro Martins. Processo 1.1657. Aprovada por 
unanimidade.
Proposta para retificação 
6.46. Pedido de aprovação dos projetos de especialidades e isen-
ção de comportamento térmico e de acústico / Largo Luís de Ca-
mões, n.0 1 O e Travessa de Stº André, n.0 5 e 7, em Évora. Req: MBD 
- Gestão de Investimentos Hoteleiros, Lda. Processo 1.460. Aprova-
da por unanimidade. 
7. ORDENAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA
Proposta para deliberação
7.1. Central de Valorização Orgânica (Compostagem de Lamas) - Am-
pliação da ETAR de Evora. Proc.0 167. Aprovada por unanimidade.
Proposta para retificação
7.2. Alteração do Plano Diretor Municipal de Évora. Proc.º 1. Aprova-
da por unanimidade.
8. AMBIENTE E MOBILIDADE
Proposta para deliberação
8.1. Transporte Urbanos de Évora - Contrato para formalizar o Apoio 
à densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PRO-
TransP). Aprovada por unanimidade.
9. SERVIÇOS OPERACIONAIS
Propostas para deliberação
9.1. Empreitada de Requalificação e Modernização da Escola EB de 
São Mamede - Proc. 18/2020. Aprovada por unanimidade.
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9.2. Empreitada de Construção do Centro de Convívio da Horta das 
Figueiras. Aprovada por unanimidade.
9.3. Empreitada de Reabilitação do Salão Central Eborense - Proc. 
144/2018. Aprovada por unanimidade.
9.4. Empreitada de Adaptação do Palácio D. Manuel a Centro Inter-
pretativo de Évora. Aprovada por unanimidade.
10. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PLANEAMENTO
Propostas para deliberação
10.1. Assinatura do termo de aceitação da Operação n.º FSUE-02-
9999-FSUE-000055 / Fundo de solidariedade da UE específico 
para o Município de Évora. Aprovada por unanimidade.
10.2. Edital de atribuição de lugares de venda ambulante de carater 
fixo. Aprovada por unanimidade.
Proposta para ratificação
10.3. Realização de Sorteio de Natal. Aprovada por unanimidade.
11. SOCIOCULTURAL
Propostas para deliberação 
11.1. Apoio à Casa do Benfica de Évora para homenagem póstuma. 
Aprovada por unanimidade.
11.2. Abertura de Concurso. Constituição do direito de superfície 
para construção e exploração de um Estádio de Futebol em parcela 
de terreno municipal sito em Évora. Aprovada por unanimidade.
12. PRESIDENTE DA CÂMARA 
12.1. Processo Disciplinar. Aprovado por unanimidade e por escrutí-
nio secreto.
III - APROVAÇÃO EM MINUTA
13. APROVAÇÃO EM MINUTA - Todas as deliberações foram aprova-
das em minuta, nos termos do nº 3 do artigo 57º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro. 
Évora, Paços do Concelho, 24 de novembro de 2021
O Presidente da Câmara
Carlos Pinto de Sá


